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Reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer

De onderstaande reisweg dient door de gebruiker voor het vertrek van het
transport verkend te worden.

Deze opmerking is geldig als wijziging van de reisweg
en dient bij de vergunning gevoegd te worden.

GIPOD ID: 13351338 23/9/2022

OOSTMALLE: kruispunt N14/N153

Omwille van herstellingswerken aan een lekkende gaskraan onder het kruispunt N153/N14 in
Oostmalle is de N153 voor alle verkeer afgesloten van maandag 26 september 2022 om 6 u
tot en met zaterdag 15 oktober 2022 om 6 u. Op de N14 is alleen de rijbaan richting Zoersel
vrij voor verkeer richting Zoersel. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte naast de
werfzone.

Mogelijke omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale
hoogte van 470 cm en een maximale massa van 90 ton (geldig heen en terug):

- Oostmalle vanaf kruispunt N12/N14

N12 Westmalle

N179 Zoersel

N14 Zoersel brug over E34 overschrijden in de as van de rijstrook* - oprit E34

E34 Wechelderzande uitrit 21 “Lille”

N153 Wechelderzande brug over E34 overschrijden volgens een as gelegen op 7 m van
de leuning van de brug*

N153 Oostmalle tot net voor kruispunt N153/N14

* voor massa > 60 ton: brug overschrijden aan max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk
voertuig alleen op de brug

Mogelijke omleiding voor uitzonderlijke voertuigen van categorie 2, 3 en 4 met een maximale
hoogte van 480 cm (enkel geldig heen):

N153 Wechelderzande kruising N153/oprit E34 richting Antwerpen - oprit E34

E34 Wechelderzande UV met hoogte > 470 cm mogen bij het oprijden van de E34 niet
over de pechstrook rijden

E34 Zoersel uitrit 20 “Zoersel”

N14 Zoersel

N179 Westmalle tot kruising N179/N12
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